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Fremgangsmåde i sager om kønsskifte
Opdateret 26. januar 2016

Fremgangsmåden ved anmodning om kastration i forbindelse med
kønsskifte

Ansøgeren skal sende sin ansøgning om tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte til
Sundhedsstyrelsen, Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Islands Brygge 67, 2300
København S.

I ansøgningen skal følgende oplysninger fremgå:

Navn, adresse og cpr. nummer, 

om kønsskiftet er fra mand til kvinde eller kvinde til mand,

at man ønsker ændring af cpr. nummer samt eventuelt navn, hvis dette ikke allerede er
skiftet, se nedenfor i dette afsnit,

på hvilken afdeling/klinik observationsforløbet har foregået,

at der gives tilladelse til at Sundhedsstyrelsen indhenter udtalelser fra den pågældende
afdeling/klinik og Retslægerådet

samt på hvilket sygehus operationen/operationerne ønskes udført.

Ansøgningen skal dateres og underskrives.

Kønsskifteområdet er klassificeret som en højt specialiseret behandlingsform, hvorfor det af
Sundhedsstyrelsens Vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i
sygehusvæsenet vil fremgå hvilket/hvilke steder, der kan varetage denne behandlingsform.

Sundhedsstyrelsen giver som udgangspunkt ikke tilladelse til kastration med henblik på
kønsskifte, medmindre ansøgeren i nogle år har gennemgået et observationsforløb på en af de
afdelinger/klinikker, som ifølge specialeplanlægningsvejledningen er tillagt kompetence til at
varetage denne vurdering og behandlingsform.

Ansøgeren skal henvises til observationsforløbet af en læge, oftest ansøgerens egen læge.

Efter bekendtgørelse nr. 1324, af 27. november 2013 om navne er der mulighed for, at der for
personer, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske
Klinik vurderes at være transseksuelle, kan gøres en undtagelse fra kravet om, at et navn ikke
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må betegne det modsatte køn.

Lovgivning

Lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, Sundhedsloven, afsnit VIII (kap. 29 - 33)
om sterilisation og kastration

Bekendtgørelse nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration

Vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede
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